
ASSEMBLEA 
GENERAL 
2021
ASSOCIACIÓ CATALANA PER 
AL PARKINSON



ORDRE DEL DIA

Per la present, i seguint el que indiquen els estatuts vigents i l’article 40 del RD Llei 8/2020 de 17 de març on indica la legitimitat de les 
Assemblees telemàtiques;  tenim el plaer de convocar-lo a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dimarts 30 de juny a les 09:30h 
via la plataforma telemàtica zoom. Serà imprescindible la inscripció a l’assemblea via correu electrònic a direccio@catparkinson.org on se li 

facilitaran les dades i contrasenya per accedir-hi amb la següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la última reunió.

2. Presentació de l’informe d’activitats i memòria econòmica de l’any 2020.

3. Presentació de les activitats i pressupost del 2021.

4. Modificació estatuts per incorporació modalitats telemàtiques.

5. Precs i Preguntes.

mailto:direccio@catparkinson.org


1. APROVACIÓ ÚLTIMA 
ACTA





2. PRESENTACIÓ DE 
L’INFORME D’ACTIVITATS 
I MEMÒRIA ECONÒMICA 
2020



INTRODUCCIÓ
L’ACAP EN XIFRES, L’ACTIVITAT AL 2020 I LES RELACIONS INSTITUCIONALS



LA NOSTRA ACTIVITAT A TRAVÉS 
DELS MESOS 2020

gener - març 

Juny - agost

març – juny 
(inici pandèmia) 

setembre - desembre

Solidarity Fest for 
Parkinson’s

Adquisició del local

Activitat terapèutica 
habitual

Inici i finalització obres

Preparació elements 
seguretat i prevenció

Inici domicilis

Reunions setmanals 
Generalitat

Inici teràpies virtuals

Seguiment telefònic

Tancament del centre

Organització i disseny 
obres 

Continuïtat online

Seguiment reunions 
Generalitat

Inici activitat presencial

7



 

 

 

La Societat Catalana de Neurologia atorga el  

“Premi Social Artur Galceran i Granés” 
per la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la 

neurorehabilitació de pacients amb Parkinson, atenció als seus familiars i  

per la sensibilització de la societat, a 

ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON 

Barcelona, 2 d’octubre de 2020 

 
 

Dr. Yaroslau Compta Hirnyj 
President de la Societat Catalana de Neurologia 

ATORGAMENT 
DEL PREMI ARTUR 
GALCERAN I 
GRANÉS



RELACIONS 
INSTITUCIONALS

Reunions 
Departament de 

Salut ; 10
Reunions 

Departament d'Afers 
Socials, Treball i 

Famílies; 16

Reunions 
Departament de 
Presidència; 4

Reunions ens locals; 
14

Reunions amb 
d'altres entitats; 23

Reunions amb 
empresa privada; 22

WPC; 11



RELACIONS INSTITUCIONALS
10

Membre de 
l'Associació de 

Parkinson Europea
(EPDA)

Membre de la 
Federació de 

Voluntariat Social de 
Cataluña

Membre de la Xarxa
de Famílies
Cuidadores

Membre del Foro de 
Pacients

Membre de 
COCEMFE 
Barcelona 

Membre de 
COCEMFE 
Catalunya 

(Presidència)

Membre de la Taula 
d’Entitats del Tercer 
Sector a través del 

COCARMI

Membre del Consell
Consultiu de 
Pacients de 
Catalunya

Col·laborador de la 
Universitat de 

Barcelona

Col·laborador del 
Col·legi de 

fisioterapeutes de 
Catalunya

Col·laborador de la 
Universitat Ramón 

Llull

Membre de 
l’Observatori de la 
Discapacitat Física

(Consell de direcció)

Comité organitzatiu
del WPC



PROFESSIONALS

Direcció, 1

Psicologia, 3

Fisioteràpia, 6 Atenció social, 1Treball familiar, 5

Administració, 2

Logopèdia, 6

Instructor tai-txi, 
1

Instructora marxa 
nòrdica, 1

Coordin
ació 

teràpies 
, 1



L’ACTIVITAT



ACTIVITAT

ATENCIÓ 
SOCIAL

ATENCIÓ 
TERAPÈUTICA

CONFERÈNCIESNOVA SEU

XARXES SOCIALS 
I COMUNICACIÓ



ATENCIÓ SOCIAL

¡ L’atenció i el seguiment social ha estat especialment 
rellevant durant aquest any de pandèmia. Durant els 
primers mesos via telefònica amb les persones amb 
especial vulnerabilitat social. També ajudant a les 
connexions online a les persones menys 
digitalitzades i a partir del mes de juny coordinant el 
servei d’atenció a domicili amb totes les mesures de 
seguretat.

¡ A partir del setembre engegant els GAM de manera 
telemàtica mensualment. Els GAM han anat creixent i 
han estat actius els de persones afectades, familiars i 
afectació jove.

¡ Durant l’any 2020 s’han associat 120 persones noves 
a l’entitat.

¡ El Servei d’Atenció a Domicili va reiniciar la seva 
activitat al juny de 2020 amb totes les mesures de 
seguretat establertes arrel de la COVID19.

¡ Durant l’any 2020 no s’han pogut fer les Vacances 
Terapèutiques ni el Sopar de Germanor.



ATENCIÓ TERAPÈUTICA

¡ Durant els primers dos mesos i mig de 2020 es van realitzar les teràpies 
de fisioteràpia, logopèdia, psicologia, estimulació cognitiva, artteràpia, 
musicoteràpia, tai-txi i marxa nòrdica de manera ordinària.

¡ Arrel del confinament es van iniciar teràpies de manera online de 
fisioteràpia, logopèdia i suport psicològic.

¡ Pel que fa a marxa nòrdica també es varen realitzar connexions per 
treballar relaxació i estiraments.

¡ Les delegacions de Girona, Garraf i Sant Cugat van continuar realitzant 
les seves teràpies de manera online.

¡ A partir del setembre de 2020 s’han combinat teràpies online, 
presencials i domiciliàries. 



LES DELEGACIONS

Cerdanyola 
– Ripollet Garraf -

Penedès
Girona Granollers Igualada Sant Cugat*

Va estar 
tancada des 
de març fins a 
setembre 
quan, des de 
les autoritats 
locals van 
permetre la 
reobertura.

Va continuar 
l’activitat de 
manera 
telemàtica 
durant tot 
l’any 2020. 
Tant realitzant 
teràpies com 
grups de 
suport.

Les activitats 
es van 
paralitzar ja 
que la seu 
està a 
l’Hospital de 
Salt. A finals 
d’any es van 
organitzar 
sessions 
telemàtiques.

Les activitats 
es van 
suspendre 
temporalment 
ja que la seu 
està a 
l’Hospital de 
Granollers. Es 
va reprendre 
l’activitat de 
fisioteràpia 
fora del 
centre al 
setembre.

L’activitat es 
va suspendre 
temporalment 
durant tot 
l’any ja que la 
seu està 
ubicada en un 
centre cívic.

L’activitat es 
va realitzar de 
manera 
telemàtica fins 
que van 
autoritzar la 
represa 
presencial a la 
Casa de 
Cultura.

*La Junta administrativa de Sant Cugat va comunicar al desembre de 2020 que deixava de ser delegació de l’ACAP per constituir-se com a una nova entitat.



SESSIONS REALITZADES – INDIVIDUALS I DOMICILIÀRIES

Arteràpia; 39 Estimulació 
cognitiva; 6

Fisioteràpia; 
153

Logopèdia; 
145

Massatge; 24

Optometria; 
37

Psicologia; 95

INDIVIDUALS

Fisioteràpia; 
406Logopèdia; 

261

Estimulació 
cognitiva; 16

Psicologia; 4

DOMICILIÀRIES



SESSIONS REALITZADES – GRUPALS I ONLINE

Estimulació 
cognitiva; 4

Fisioteràpia; 171

Logopèdia; 52

Massatge; 131

ONLINE
Arteràpia; 21 Estimulació 

cognitiva; 50

Fisioteràpia; 230

Logopèdia; 156

Massatge; 60

Optometria; 10

Psicologia; 39

Memòria; 3

Taichí; 
37

GRUPALS



CONFERÈNCIES

¡ Durant l’any 2020 no es van poder oferir
conferències presencials, però si en vam
organitzar via telemàtica.

¡ Al juliol es va organitzar la conferència
sobre nutrició i Parkinson.

¡ A l’octubre es va organitzar la conferència
sobre COVID-19 i Parkinson.

¡ L’ACAP va col·laborar amb l’Hospital de 
Sant Pau participant en dues jornades: 
Parkinson de recent diagnòstic i Parkinson 
i fluctuacions motores.



XARXES SOCIALS I COMUNICACIÓ

¡ L’any 2020 es va potenciar molt la comunicació via 
telemàtica. Tant els nostres canals de comunicació de 
facebook, instagram com twitter van augmentar els 
seguidors i les interaccions. 

¡ Actualment comptem amb:

¡ 713 seguidors a instagram

¡ 1.227 seguidors a facebook

¡ 1.435 seguidros a twitter

¡ Durant el 2020 l’ACAP va obrir un nou canal de 
comunicació, més directe amb tots els associats. 
Whatsapp. 

¡ La newsletter compta amb 1.300 inscrits i de mitjana 
s’envia 1 comunicació mensual.

¡ Parkinson Contigo, la plataforma que compta amb el 
diari del pacient i els vídeos tutorials va batre 
rècords amb més de 3.000 visualitzacions úniques en 
el mes d’abril de 2020 en ple confinament. 

¡ Durant el dia mundial de 2020 es va fer una 
campanya a xarxes socials #confinatsiambParkinson
on es va poder compartir de quina manera les 
persones i famílies amb Parkinson es mantenien 
actius des de casa.



SOLIDARITY FEST 
FOR PARKINSON’S

¡ L’edició de 2019 va haver 
d’ajornar-se fins al febrer de 
2020 per diferents motius 
d’organització. 

¡ Finalment vam poder gaudir 
d’una jornada solidària única, 
amb una gran afluència de 
persones on vam esgotar tots 
els menús de calçotada i durant 
tot el dia vam fer diferents 
activitats com: swing, karaoke, 
venda de merxandatge, àpats 
durant tot el dia, zona infantil, 
concerts i dj’s.



NOVA SEU

¡ Al gener de 2020 es va 
formalitzar l’adquisició de la 
nova seu. Estava previst l’inici 
d’obres per al mes d’abril de 
2020 però amb l’aparició de la 
COVID-19 es va ajornar l’inici 
al juny de 2020, van finalitzar a 
l’agost de 2020.

¡ Al setembre de 2020 es va 
realitzar la mudança i vam 
obrir les portes del nou local.



MEMÒRIA ECONÒMICA
MEMÒRIA ECONÒMICA 2020 I AUDITORIA



PUNTS A DESTACAR

¡ Resultat negatiu provisional de 30.987,63€ negatiu.

¡ Els ingressos per teràpia han tingut una davallada del 42%.

¡ S’han incrementat un 14% els ingressos per quotes, degut a les aportacions extraordinàries arrel de la COVID-19.

¡ Les despeses fixes han patit un increment del 6% donat a la operació de compra del local, la contractació de 
professionals independents per la compra i rehabilitació. I les extraordinàries referents al trasllat han estat de 
5.700€.

¡ Arrel del COVID-19 ha hagut un descens de del 39% dels professionals. 

¡ El deute de subvencions pendents de cobrar a 31/12/20 ascendia a 174.253,70€ (a juny de 2021 queda pendent 
122.651,38€).

¡ El cash flow durant l’any ha estat positiu.



INFORME D’AUDITORIA



RESULTAT EXERCICI 2020 – DISTRIBUCIÓ 
D’INGRESSOS

Donatius; 
€16.049,81 

Quotes; 93.309,74

Serveis i Teràpies; 
€135.897,21 

Subvencions; 
€194.054,33 



RESULTAT EXERCICI 2020 – DISTRIBUCIÓ DESPESES

Despeses 
professionals; 
€70.660,63 

Despeses 
estructures_ ; 
€156.930,53 

Despeses de 
personal; 
€239.991,96 



3. PRESENTACIÓ DE LES 
ACTIVITATS I PRESSUPOST 
DEL 2021.



PROJECTES 2021

¡ Continuïtat teràpies domiciliàries, grupals, individuals i online.

¡ Continuïtat conferències online.

¡ Ampliació Parkinson Contigo.

¡ Incorporació dels formularis de satisfacció tant en les valoracions com en les teràpies.

¡ Foment de la formació en la digitalització dels associats i associades.

¡ Introduir programes especialitzats en telerehabilitació.

¡ Reprendre catparkinson com a revista digital.

¡ Foment de les informacions via xxss.



PRESSUPOST 2021

¡ S’ha calculat un increment de 
socis del 6%.

¡ S’incrementen també les 
despeses de personal i 
professionals ja que també 
s’incrementen els ingressos per 
teràpies.

PRESSUPOST 2021

QUOTES 93.500,00 20,22%
SUBVENCIONS PUBLIQUES 142.900,00 30,90%
SUBVENCIONS PRIVADES 40.025,00 8,66%
SERVEIS 20.000,00 4,33%
TERAPIES 146.000,00 31,57%
DONATIUS 20.000,00 4,33%
TOTAL INGRESSOS 462.425,00 100,00%

DEVOLUCIONS 8.000,00 1,73%
PERSONAL TERAPEUTES 145.000,00 31,36%
PROFESSIONALS TERAPEUTES 42.000,00 9,08%
SERVEIS BANCARIS 9.000,00 1,95%
SUMINISTRAMENTS 10.000,00 2,16%
ALTRES DESPESES 50.000,00 10,81%
MANTENIMENTS 11.000,00 2,38%
TRANSPORTS I MISSATGERIA 200,00 0,04%
PUBLICITAT I REPRESENTACIÓ 5.500,00 1,19%
TOTAL VARIABLES 280.700,00 60,70%
MARGE BRUT 181.725,00 39,30%

EQUIPAMENTS 600,00 0,13%
PERSONAL ADMINISTRACIO 128.000,00 27,68%
PROFESSIONALS ADMINISTRACIO 10.000,00 2,16%
AMORTITZACIONS 21.000,00 4,54%
PRIMES D'ASSEGURANCES 3.500,00 0,76%
DESPESES FINANCERES 15.000,00 3,24%
TOTAL FIXES 178.100,00 38,51%
MARGE EXPLOTACIÓ 3.625,00 0,78%

DESPESES 2.000,00 0,43%
INGRESSOS 0,00 0,00%
EXTRAORDINARIS -2.000,00 -0,43%

RESULTAT 1.625,00 0,35%



4. MODIFICACIÓ ESTATUTS 
PER INCORPORACIÓ 
MODALITATS 
TELEMÀTIQUES.



PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

¡ Incorporar un article que “permeti la celebració de reunions de Junta Directiva i Assemblees ordinàries i 
extraordinàries via telemàtica amb tots els associats degudament informats ja sigui via carta, correu electrònic o 
telèfon”

¡ Incorporar “l’atenció a persones amb especial vulnerabilitat social i persones amb discapacitat”.



5. PRECS I PREGUNTES



GRÀCIES
30 JUNY 2021


